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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Alue: Lapinjärvi, Ingermaninkylä 

Kaavan nimi: Ingermaninkylän yritysalueen laajennus 

Kaavatyyppi: Asemakaava 

Laatija: Lapinjärven kunnan tekninen toimi, aluearkkitehti Johanna Hyrkäs 

Yhteystiedot: Tekninen johtaja Maria Luoma-aho, puh. 044 720 8652, sähköposti maria.luoma-
aho@lapinjarvi.fi 

Asemakaavan vireilletulo: 17.8.2016 

Asemakaavan käsittely: 

Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa 25.9.2018 

Asemakaavaehdotus kunnanhallituksessa xx.xx.2018 

Asemakaavaehdotus kunnanvaltuustossa xx.xx.2018 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Alue sijaitsee valtatie 6:n pohjoispuolella noin 3 km päässä Lapinjärven Kirkonkylän keskustasta Helsingin 
suuntaan. Asemakaava koskee kiinteistöjä 407-407-8-52 Paavonpelto, 407-407-8-54 Kuutospelto, 407-407-8-
115 Jokipala sekä osaa kiinteistöistä 407-407-11-0 Björnram ja 407-407-1-95 Sjökulla.  

 

Taustakartta: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2018 aineisto 

1.3 KAAVOITUSTYÖN TARKOITUS 

Kaavatyön tarkoitus on tutkia, voidaanko olemassa olevaa yritysaluetta laajentaa yllä mainituille alueille 
toimivalla tavalla.  
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1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 

1 Perus- ja tunnistetiedot 
- 1.1 Tunnistetiedot 
- 1.2 Kaava-alueen sijainti 
- 1.3 Kaavoitustyön tarkoitus 
- 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 
- 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
- 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

2 Tiivistelmä 
- 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
- 2.2 Asemakaava 
- 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

3 Lähtökohdat 
- 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
          3.1.2 Luonnonolot 
          3.1.3 Rakennettu ympäristö 
          3.1.4 Maanomistus 
          3.1.5 Liikenne 
          3.1.6 Tekninen huolto 
- 3.2 Suunnittelutilanne 
          3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 
                    3.2.1.1 Maakuntakaava 
                    3.2.1.2 Yleiskaava 
                    3.2.1.3 Rakennuskaava 
                    3.2.1.4 Rakennusjärjestys 
                    3.2.1.5 Pohjakartta 

4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
- 4.1 Suunnittelun käynnistyminen sekä sitä koskevat päätökset ja lähtökohdat 
- 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
          4.2.1 Osalliset 
          4.2.2 Vuorovaikutus ja saatu palaute 
          4.2.3 Viranomaisyhteistyö 
- 4.3 Asemakaavan tavoitteet 
          4.3.1 Kunnan asettamat ja alueen oloista johdetut tavoitteet 

5 Asemakaavan kuvaus 
- 5.1 Kaavan rakenne 
          5.1.1 Mitoitus 
- 5.2 Aluevaraukset 
          5.2.1 Korttelialueet 
          5.2.2 Muut alueet 
- 5.3 Kaavan vaikutukset 

6 Asemakaavan toteutus 
- 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
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1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 

1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA 
LÄHDEMATERIAALISTA 

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002) yhteydessä laaditut 
selvitykset: 

- Valtatien 6 melualuekartta 
- Luontoselvitys ja –kartta 
- Maisemaselvityskartta 
- Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi 
- Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1  KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Asemakaava on laadittu kunnan aloitteesta ja toimesta. Kunnanvaltuusto on 17.8.2016 § 18 päättänyt, että 
alueelle aletaan laatia asemakaavaa. Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi kaava-alueeseen on lisätty aiempien 
asemakaavojen ulkopuolelle jääneet viereinen, yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 407-407-8-115 
Jokipala sekä tielinjauksen vaatimat erilliset pienet osat kunnan omistamasta kiinteistöstä 407-407-11-0 
Björnram ja Metsähallituksen kiinteistöstä 407-407-1-95 Sjökulla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville 21.8.2018 ja siitä pyydettiin 
viranomaislausunnot.  

- Kunnanvaltuuston kaavoituspäätös  17.8.2016 § 18 
- Kuulutus osalllistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 21.8.2018 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 21.8.-21.9.2018 
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen teknisessä lautakunnassa 25.9.2018 
- Kuulutus kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 28.9.2018 
- Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 29.9.-28.10.2018 
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös xx.xx.2018 
- Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen xx.xx.2018 

 

2.2 ASEMAKAAVA 

Asemakaavalla muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) sekä katualuetta. 
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria. Kokonaisrakennusoikeus on noin 30 000 k-m2. 
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2.3. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. Kunta myy tontit kysynnän mukaan yrityksille 
jotka vastaavat katuja lukuun ottamatta alueen toteuttamisesta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Lapinjärven eteläpuolelle Ingermaninkylään, reilun kolmen kilometrin päähän 
Kirkonkylästä ja on kooltaan noin 9 hehtaaria. Alue on tasaista peltomaata ja tällä hetkellä viljelykäytössä. Se 
rajautuu kaakossa valtatie 6:een, koillisessa olemassa olevaan yritysalueeseen sekä Metsähallituksen 
omistamaan, Luonnonvarakeskuksen käytössä olevaan metsäkoealaan sekä lounais- ja luoteissivuiltaan 
yksityisomistuksessa olevaan peltoalueeseen. Luoteissivulla sitä rajaa myös kapea Lapinjärvenjoki. 

 

Ilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue rajattu sinisellä. Pohjakuva MML-kiinteistötietopalvelu. 
 

3.1.2 Luonnonolot 

Alue on pitkään viljelykäytössä ollutta peltoa. Etelässä, valtatie 6:n toiselle puolella maasto jatkuu 
metsäisenä kun taas pohjoisessa ja lännessä alue liittyy laajempaan peltoaukeaan. Alueen luoteisnurkkaa 
rajaava kapea Lapinjärvenjoki laskee reilun kilometrin päässä alueesta koilliseen sijaitsevaan Lapinjärveen. 
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Alueella vallitseva tuulensuunta on lounainen (Ilmatieteenlaitos 2016). Alueen maaperä on savea ja hiesua 
(GTK:n  Maankamara-palvelu 09/2018). 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Alueella ei ole rakennuksia. Olemassa olevan teollisuusalueen puolella rakennukset ovat pääasiassa matalia 
teollisuushalleja. 

3.1.4 Maanomistus 

Kiinteistöt 407-407-8-52 ja 407-407-8-54 ovat kunnan omistuksessa. Kiinteistö 407-407-8-115 on yksityisen 
ja tielinjauksen vaatima kiinteistö 407-407-1-95 Metsähallituksen omistuksessa.  Katulinjauksen vaatimat 
osat kiinteistöistä 407-407-11-0 ja 407-407-1-95 ovat kunnan ja Metsähallituksen omistuksessa. 

            

Kaava-alueen kiinteistörajat, pohjakuva MML-kiinteistötietopalvelu 
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3.1.5 Liikenne 

Alueen liikennejärjestelyt vaativat mahdollisuutta rakentaa tie Metsähallituksen omistaman kiinteistön 407-
407-1-95 kautta. Neuvottelut on käynnistetty keväällä 2018 ja alueen käytöstä vastaava Luonnonvarakeskus 
on antanut hankkeelle alustavan suostumuksen. Asemakaava-alue sijaitsee valtatie 6:n varressa ja 
hyödyntää ajoneuvoliikenteessä läheistä Ingermaninkylän liittymää.  

3.1.6 Tekninen huolto 

Kunnan vesi-, sadevesi- ja viemärilinjat kulkevat olemassa olevalla yritysalueella Teollisuustien alla. 
Alueellinen sähköjakokeskus löytyy saman tien alkupäästä.  

 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 

3.2.1.1 Maakuntakaava 

Uudenmaanliiton karttapalvelusta (http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/) 
löytyvästä voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä 2017 (voimassa olevat merkinnät 
kaavoista: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, Itä-
Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 
2000) ei ole merkintöjä suunnittelualueen osalta. Suunnittelualueen läheisyydessä länsipuolella 
on varaus 400 kV voimajohdolle. Kaava-alue on pääosin maakuntakaavan ns. valkoista aluetta. 
Kaavan Helsingin seudun ulkopuolisia 
valkoisia alueita koskevassa 
kehittämissuosituksessa todetaan, että 
alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole 
osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on 
tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja 
metsätalouden ja niitä tukevien 
sivuelinkeinojen käyttöön ja että alueelle 
suuntautuvaa asuin- ja 
työpaikkarakentamista on ohjattava 
taajamatoimintojen alueelle ja kyliin. 
Suosituksessa todetaan kuitenkin myös, 
että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
voidaan alueelle osoittaa muutakin 
vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää 
maankäyttöä. 

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017 

3.2.1.2 Yleiskaava 

Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasarankylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyväksytty 
18.12.2002) suunnittelualue on määritelty osittain teollisuus- ja varastoalueeksi (T), osin maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) jossa sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-
asutusluonteinen rakentaminen ja maatalousalueeksi (MT) joka on tarkoitettu erityisesti 
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maatalouden harjoittamiseen; alueen laajat peltoaukeat suositellaan jätettäväksi 
rakentamisesta vapaaksi lukuun ottamatta maataloutta palvelevia rakennuksia. Kaavakartan M-
alueen huutomerkki (ympäristö- tai maisemavaurion korvaustarve) viittaa ilmeisesti 
selostuksessa mainittuun, Luonnonvarakeskuksen koealaan liittyvään metsitykseen jonka on 
katsottu sulkevan tärkeitä maisemalinjoja. 

 

Osayleiskaavaote, kaava-alue rajattu sinisellä 
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3.2.1.3 Rakennuskaava 

Osalla aluetta on voimassa vuodelta 1979 peräisin oleva rakennuskaava jossa merkintä M, 
maatalousalue. Muu osa alueesta on kaavoittamaton.  

 

Rakennuskaavaote, kaava-alue rajattu sinisellä 

 

3.2.1.4 Rakennusjärjestys 

Lapinjärven rakennusjärjestys on tullut voimaan 2.4.2013. Uusi, päivitetty rakennusjärjestys on 
työn alla. 

3.2.1.5 Pohjakartta 

Pohjakarttana on käytetty MML:n vektoriaineistoa 03/2018. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN SEKÄ SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA LÄHTÖKOHDAT 

Kunta osti vuonna 2014 Lapinjärven Ingermaninkylän yritysalueen (ent. teollisuusalue) kupeesta, valtatie 6:n 
varresta maata (kiinteistöt 407-407-8-52 Paavonpelto ja 407-407-8-54 Kuutospelto) tarkoituksenaan 
laajentaa olemassa olevaa yritysaluetta. Kunnanvaltuusto on 17.8.2016 § 18 päättänyt, että alueelle aletaan 
laatia asemakaavaa. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville 21.8.2018 ja siitä pyydettiin 
viranomaislausunnot. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 26.9.2018. 

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. 

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 
 
- Suunnittelualueen lähiasukkaat ja maanomistajat  
- Alueeseen rajoittuvan maan omistajat ja lähinaapurit 
- Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 
Viranomais- ym. tahot joita kuullaan kaavoituksen kuluessa: 
 
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto 
- Itä-Uudenmaan palo- ja pelastuslaitos 
- Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 
- Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
- LPOnet Oy Ab 
- Lapinjärven Lämpö Oy 
- Kymenlaakson Jäte Oy 
- Lapinjärven vesilaitos 
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/Loviisa 
- Lapinjärven kunnan tekninen lautakunta ja tekninen toimi 
- Ingermaninkylän-Rutumin Metsästysseura 
- Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry 
- SLL Uudenmaan piiri 
- Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys 
 

4.2.2 Vuorovaikutus ja saatu palaute 

Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 1). Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteen 
ilmoitustaululla 21.8.-21.9.2018. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kunnan internetsivuilla sekä 
virallisella ilmoitustaululla. Osallisille lähetettiin tieto kirjeitse tai sähköpostitse.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta jätettiin x mielipide joka on otettu huomioon osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
jatkokehittelyssä. Lausunnon jättivät määräajassa Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Porvoon  kaupungin 
ympäristöterveydenhuolto. Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus ilmoittivat, että heillä ei ole suunnitelmasta 
lausuttavaa. Palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä niihin annetut vastineet on esitetty 
liitteessä 2.  

4.2.3 Viranomaisyhteistyö 

ELY-keskus on todennut kaavatyön aloitusvaiheessa että MRL 66 § mukaista viranomaisneuvottelua ei 
tarvita. Kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat on käyty ELY-keskuksen kanssa läpi vapaamuotoisessa 
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tapaamisessa keväällä 2017 ja joitakin lähtökohtia on tarkennettu vuotta myöhemmin ELY-keskuksen 
vieraillessa Lapinjärvellä huhtikuussa 2018.  

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.3.1 Kunnan asettamat ja alueen oloista johdetut tavoitteet 

Kunnalta tiedustellaan jatkuvasti yritystoimintaan soveltuvia tontteja. Nykyinen tonttitarjonta ei vastaa 
kysyntää tonttien koon tai käyttötarkoituksen rajoitusten vuoksi. Ingermaninkylän yritysalue houkuttaa 
yrityksiä erityisesti valtatie 6:n välittömän läheisyyden vuoksi. Kunnan tavoitteena on kaavoittaa 
laajennettavalle alueelle mahdollisimman monikäyttöisiä yritystontteja siten, että laajennus täydentää 
olemassa olevaa yritysaluetta ja mahdollistaa alueen jatkolaajentamisen tulevaisuudessa. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavalla muodostetaan olemassa olevan teollisuusalueen länsipuolelle uusi teollisuus- ja varastorakennusten 
kortteli, jonka pinta-ala on noin 90 000 m2. Uusi katu, Yritystie, ulottuu T-korttelin rajalle. Kadun pituus on 
noin 270 metriä. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Korttelin sisäisistä liikennejärjestelyistä sovitaan 
erillisellä tontinluovutussopimuksesta.  

5.1.1 Mitoitus 

Korttelialueen pinta-ala on noin 90 000 m2 ja tehokkuus 0,4. Uutta rakennusoikeutta 
muodostuu tonttijaosta riippuen noin 30 000 k-m2.  

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Asemakaavalla on osoitettu korttelin 1 alue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 

5.3.2 Muut alueet 

Asemakaavalla on osoitettu uusi, pinta-alaltaan noin 2 600 m2 kokoinen katualue. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

Uusi alue liittyy kiinteästi olemassa olevaan rakenteeseen ja  täydentää käytössä olevaa yritysaluetta 
tukeutuen sen infrastruktuuriin. Alueen työpaikat ovat valtatie 6:n läheisyyden vuoksi hyvin sekä 
paikallisten, että muualta saapuvien työntekijöiden saavutettavissa. Toteutuessaan kaava parantaa 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Lapinjärvellä.  

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1  Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. Alueelle laaditaan tonttien kysynnän 
mukainen erillinen tonttijako. Kunta toteuttaa alueen infrastruktuurin ja kadut vuoden 2019 aikana.  


